
 آيين نامه مسابقات قرآن كريم دانشجويان

  19/5/90     تاريخ آيين نامه
 
 

  :مقدمه

 
هاي ديرپايي است كه در حوزه ترويج آموزه هاي ديني و قرآني  برگزاري مسابقات حفظ، تالوت و مفاهيم قرآن كريم از جمله برنامه

ساز قرآن كريم و مفاهيم تعالي بخش  پيش دانشجويان با مصحف انساناي جهت انس بيش از  ها به منظور فراهم آوردن زمينه در دانشگاه
آن و همچنين نشر و بسط فضاي معنوي و عطرآگين قرآن در محيط دانشگاهي همواره مورد اهتمام متصديان و مسئولين فرهنگي 

   .ها بوده است دانشگاه
 

هاي اجرايي آن را  دانشگاهها بازنگري در محتوا و شيوهمروري بر تجربه برگزاري بيست و پنج دوره از مسابقات قرآن كريم در 
نمود براين اساس طرح پيش رو مشتمل برآخرين بازنگري ها ضمن لحاظ نمودن و محترم شمردن چارچوب پيشين  ضروري مي

سابقات و فراهم مسابقات قرآن كريم دانشجويان كشور و هماهنگي با مسابقات ملي دانشجويان، به منظور تلطيف فضاي حاكم بر اين م
آوردن شرايطي مناسب جهت ورود به عرصه تدبر و بهره گيري بيشتر از مفاهيم و مضامين بلند قرآن كريم تدوين گرديده قابل اجرا در 

   .سطح دانشگاه هاي تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي باشد
 

   :نگاهي به پيشينه برگزاري مسابقات قرآن كريم دانشجويان كشور
 

توسط جهاددانشگاهي آغاز و با همكاري مديران  1364هاي دولتي كشور از سال  مسابقات قرآن كريم دانشجويان در سطح دانشگاه
هاي قرآني، متشكل  در اين سال و با تشكيل جلسات شوراي سياستگذاري فعاليت. تداوم يافت 1383ها تا سال  محترم فرهنگي دانشگاه

ها، مقرر شد هريك از  ادهاي دانشگاهي به دعوت دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهاز كارشناسان و نمايندگان نه
هاي علوم، تحقيقات و فناوري ، بهداشت درمان و آموزش پزشكي و همچنين دانشگاه آزاد اسالمي ،دانشگاه پيام نور  وزارتخانه

قرآني سازمان اوقاف وامورخيريه رأساً نسبت به برگزاري مسابقات قرآن  ،دانشگاه جامع علمي كاربردي و دبيرخانه دانشكده هاي علوم
هاي مشترك مسابقات سراسري در  براي دانشجويان تحت پوشش خود، در سطح دانشگاهي و سراسري اقدام نمايند و برگزيدگان رشته

قرآن دانشجويان ايران به شوراي هماهنگي  همچنين تعيين ميزباني جشنواره ملي. مسابقات ملي دانشجويان كشور به رقابت بپردازند
   .فعاليت هاي قرآني دانشگاه ها محول گرديد

 
تا كنون اقدام به برگزاري شش دوره مسابقات قرآن كريم در سطح  1383بر اين اساس، اداره كل امور فرهنگي وزارت علوم از سال 

هاي ديني وظايف فرهنگي اين وزارتخانه را  ي مسابقات و جشنوارهها نموده و به لطف الهي در صدد است با توسعه كمي و كيف دانشگاه
   .هاي قرآن و عترت با اهتمام ويژه پيگيري كند در حوزه فعاليت

 
   .اي و سراسري برگزار خواهد شد اين مسابقات در مراحل سه گانه دانشگاهي، منطقه

  
  



   : خش ها و رشته هاي مسابقاتب
   :رشته هاي شفاهي) الف
 
   (مجود(تحقيق قرآن كريم  ـ تالوت1
   (مرتّل(ـ تالوت ترتيل قرآن كريم 2
  ـ حفظ جزء سي ام 3
  جزء اول  5ـ حفظ 4
  جزء اول  10ـ حفظ 5
  جزء اول  20ـ حفظ 6
  ـ حفظ كل قرآن كريم 7

 
   :رشته هاي كتبي) ب
 
  ـ تفسير قرآن كريم 1
  ـ ترجمه و مفردات آيات قرآن كريم 2

 
   : زمان بندي برگزاري مسابقات

 
   1389آذرماه   10الي  6:    ـ مرحله دانشگاهي1
   1389ماه  دهه اول اسفند   :اي ـ مرحله منطقه2
   1390دهه اول ارديبهشت ماه    :ـ مرحله سراسري3

 
  نكات مهم 

   :هاي شفاهي رشته (الف
آزمون كتبي بوده كه در  رشته هاي شفاهي مسابقات در تمامي مراحل سه گانه دانشگاهي، منطقه اي و سراسري همراه با - 1

و در مرحله  "مريم"و  "طه"، در مرحله منطقه اي از ترجمه سوره هاي  "طه"مرحله دانشگاهي از محل ترجمه سوره 
   .برگزار مي گردد "يوسف"و  "مريم"و  "طه"سراسري از ترجمه سوره هاي 

راي آشنايي بيش از پيش قاريان و حافظان با برگزاري آزمون كتبي ترجمه به منظور فرهم آوردن شرايط مناسب ب: 1تبصره*
مفاهيم آيات روح بخش قرآن كريم بوده و صرفاً در حكم شرط ورود جهت رشته هاي شفاهي مسابقات و حد نصاب آن 

   .رصد از كل نمره آزمون كتبي مي باشدد 50كسب 
 
 
در فضاي دانشگاهي لحاظ گرديده است لذا اين نظر به آنكه رشته حفظ جزء سي ام قرآن كريم به منظور ايجاد فرهنگ حفظ   - 2

   .رشته صرفاً در مرحله دانشگاهي برگزار گرديده مراحل منطقه اي و سراسري نخواهد داشت



جزء اول و حفظ كل، مرحله دانشگاهي نداشته دانشجوياني كه حفظ ايشان صرفاً به تأييد مدير كل  20رشته هاي حفظ  - 3
  .مسابقات راه يابند (منطقه اي(مي توانند مستقيماً به مرحله بعدي امور فرهنگي دانشگاه رسيده باشد 

 
   :هاي كتبي رشته) ب

 
و در مرحله منطقه اي بر اساس تفسير  "يس"مفاد اين رشته در مرحله دانشگاهي بر اساس تفسير سوره : تفسير قرآن كريم -1

از مجموعه تفسيري  "فاطر"و  "ق"و  "يس"و در مرحله كشوري بر اساس تفسير سوره هاي  "ق"و  "يس"سوره هاي 
   .مي باشد (ره(الميزان عالمه طباطبايي 

 
مفاد اين رشته در مرحله دانشگاهي بر اساس ترجمه و مفردات آيات سوره : ترجمه و مفردات آيات قرآن كريم -2
 در مرحله كشوري بر و  "صافات"و  "ذاريات"و در مرحله منطقه اي بر اساس ترجمه و مفردات آيات سور  "ذاريات"

   .مي باشد "طور"و  "صافات"و  "ذاريات"اساس ترجمه و مفردات آيات سوره هاي 
آزمون رشته   . آزمون ترجمه و مفردات، بر اساس نكات ترجمه و مفرداتي ذكر شده در تفسير الميزان مي باشد: 1تبصره *

   .شدهاي كتبي به صورت چهارگزينه اي بوده و داراي نمره منفي مي با
 

  ضوابط و مقررات 
 
  .اند حق شركت درهمان رشته را درمسابقات نخواهند داشت هاي ملي حائز رتبه اول گرديده دانشجوياني كه در جشنواره -1

اند  هاي اول تا سوم مرحله ملّي شده هاي گذشته حائز رتبه هاي رشته حفظ، دانشجوياني كه طي دوره در تمامي زير گروه -2
   .تر شركت نمايند زير گروه پايين توانند در نمي

  .داوري مسابقات بر اساس آخرين آيين نامه تدوين شده توسط شوراي قرآن سازمان اوقاف و امورخيريه مي باشد -3

به روايت (از كل قرآن كريم و براساس مصحف خط عثمان طه ) تحقيق و ترتيل(مسابقات آزمون رشته هاي قرائت  -4
   .مكارم شيرازي مي باشد... آيت او ترجمه ) حفص از عاصم

نفر  1هزار دانشجو از  3هاي داراي تا  حضور در مرحله منطقه اي مسابقات، بر اساس سهميه دانشگاه ها بوده دانشگاه -5
نفر سهميه در هر رشته و  2هزار دانشجو از  8هاي داراي تا  ، دانشگاه)در صورت احراز حداقل امتياز(سهميه در هر رشته 

هاي شفاهي، به تفكيك برادر وخواهر و  درمورد رشته(نفر سهميه در هر رشته 3هزار دانشجو از  8هاي داراي بيش از  اهدانشگ
   .باشند اي برخوردار مي جهت معرفي به مرحله منطقه) هاي كتبي بصورت مشترك در رشته

، جامع علمي كاربردي، آزاد اسالمي و با توجه به برگزاري مستقل مسابقات ويژه دانشجويان دانشگاه هاي پيام نور -6
دانشكده هاي علوم قرآني سازمان اوقاف و امور خيريه، دانشجويان مراكز ذكر شده نمي توانند در اين مسابقات شركت 

  .كنند

 

  هاي مسابقات  جدول مشخصات رشته
 
 
 



  نوع مسابقه  عنوان رشته
 مراحل برگزاري

مراحل   كيفيت برگزاري  منبع
  دانشگاهي

مراحل 
  منطقه اي

مراحل 
  سراسري

        شفاهي كتبي  قرائت تحقيق
  قرآن كريم رسم الخط عثمان طه: بخش شفاهي
  مكارم شيرازي... ترجمه آيت ا: بخش كتبي

  سوره طه: مرحله دانشگاهي
  سوره هاي طه و مريم: مرحله منطقه اي
سوره هاي طه مريم و : مرحله كشوري

  يوسف

        شفاهي كتبي  قرائت ترتيل

 قرآن كريم رسم الخط عثمان طه : بخش شفاهي
  مكارم شيرازي... ترجمه آيت ا: بخش كتبي

  سوره طه: مرحله دانشگاهي
سوره هاي طه و : مرحله منطقه اي

  مريم
سوره هاي طه مريم و : مرحله كشوري

  يوسف
  

  حفظ جز سي ام

        شفاهي كتبي

قرآن كريم رسم الخط عثمان : بخش شفاهي
  طه

مكارم ... ترجمه آيت ا :كتبيبخش 
  شيرازي

  سوره طه : مرحله دانشگاهي
سوره هاي طه و  :مرحله منطقه اي

  مريم 
سوره هاي طه مريم : مرحله كشوري

  و يوسف 
  

 جزء اول5حفظ

        شفاهي كتبي

قرآن كريم رسم الخط عثمان :بخش شفاهي
 هط

  مكارم شيرازي... ترجمه آيت ا: بخش كتبي

  سوره طه : مرحله دانشگاهي
سوره هاي طه و  :مرحله منطقه اي

  مريم 
سوره هاي طه مريم : مرحله كشوري

  و يوسف 
 جزء اول10حفظ

        شفاهي كتبي

قرآن كريم رسم الخط عثمان :بخش شفاهي
 هط

  مكارم شيرازي... ترجمه آيت ا: بخش كتبي

  سوره طه : مرحله دانشگاهي
سوره هاي طه و  :مرحله منطقه اي

  مريم 
سوره هاي طه مريم : مرحله كشوري

  و يوسف
 جزء اول20حفظ

        شفاهي كتبي

قرآن كريم رسم الخط عثمان :بخش شفاهي
 هط

  سوره طه : مرحله دانشگاهي
سوره هاي طه و  :مرحله منطقه اي

  مريم 
سوره هاي طه مريم : مرحله كشوري



  و يوسف
  حفظ كل

        شفاهي كتبي

مكارم شيرازي... ترجمه آيت ا: بخش كتبي   سوره طه : مرحله دانشگاهي 
سوره هاي طه و  :مرحله منطقه اي

  مريم 
سوره هاي طه مريم و : مرحله كشوري

  يوسف
  كتبي  تفسير قرآن كريم

      

  سوره يس : مرحله دانشگاهي  )ره(تفسير الميزان عالمه طباطبايي
  سوره هاي يس و ق : مرحله منطقه اي
سوره هاي يس، ق و : مرحله كشوري

  فاطر
ترجمه و مفردات 

  قرآن كريم
  كتبي

      

مفردات (بر اساس ترجمه و موارد واژگاني 
ذكر شده در تفسير الميزان عالمه طباطبايي ) 
  )ره(

  سوره ذاريات : مرحله دانشگاهي
سوره هاي ذاريات : مرحله منطقه اي

  و صافات 
سوره هاي ذاريات، : مرحله كشوري
  صافات و طور

 
  
  

ه كرده و يا با شماره تلفن هاي مراجع www.quranmsrt.ir جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت اداره ديني و قرآني به نشاني *
 .تماس حاصل فرماييد 09196887828يا و 82233254-021

 


